
مهارتواژهیابی

پرسانیککولهپشتیپرازکلمهدارد،کلماتموردنیازهرجملهراازاینکولهپشتیپیداکنوبنویس. 1

الف( آرش کمانگیر، تیرانداز ........................................ ایرانی، خود را برای پرتاب تیر آماده کرد. 
ب( تنه ی درختی پیر و ........................................ در گوشه ی روستا به چشم می خورد.

پ( صبح زود، می توانی شادی و ........................................ را از چهره ی مردم بخوانی. 
ت( روز اّول مدرسه از شّدت ........................................ شب به سختی خوابم برد.

ث( هنگام ........................................ خورشید، از خواب بیدار می شود.

مفهومتصویرزیرباکدامیکازمثالهایزیرمرتبطاست؟ 2

1( دشمن دانا به از دوست نادان! 
2( با یک گل بهار نمی شود! 

3( جوینده، یابنده است! 
4( ز گهواره تا گور دانش بجوی! 

ماهرتناور

غروب

هیجانطلوع

تنومند
ظاهر

نشاط

خستگی
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شعر»بازباران«راکهسالپیشاز»گلچینگیالنی«درکتابفارسیآمدهبود،یادتهست؟ 3

چهاربیتآنراازحفظبنویسویکنّقاشیقشنگدربارهیآنبکش.

»............................................................................          ............................................................................«

».............................................................................          ............................................................................«

»............................................................................          .............................................................................«

»............................................................................          .............................................................................«
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ی
دآور

یا

پرسانکمیراجعبهاینچندکلمه،گیجشدهاست،فکرمیکنمباجملهسازیبتوانیبهاوتوضیحبدهی. 4

  حیات: ............................................................................................................................................................................................................................................................  
    حیاط: ................................................................................................................................................................................................................................................................
  خار: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
    خوار: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

اشتباهبرایهمهپیشمیآید،پرسانهماشتباهی،اینحروفراپاککرده؛بهاوکمککنوآنهارابادّقتبهشکلدرست 5
کلماتبنویس.

الف( در زمان های قدیم، حکیمی قـ....ـد سفر کرد.
ب( من با شنیدن جمله ی شما ....ـدس زدم که فردی بسیار دانا هستید. 
پ( آیا شما حا....ـر  هستید با من درباره ی دالیل دوستی حرف بزنید؟

ت( تعلیم جوانان باعث شـ....ـرت  حکیم شد. 
ث( در این لحـ....ـه به چیزی می اندیشید؟ 

6شعرزیرراباخطخوشوبادّقتبهسرمشقزیربنویس.

»بیاموزید آنچه را آموختنی است        به دست آورید آنچه ماندنی است«

»...................................................................................        .................................................................................«

: من یاد گرفتم برای خوش خط شدن باید به باال و پایین بودن کلمات نسبت به خّط زمینه دّقت کنم.  پرسان

کلماترامطابقالگودرجایخالیقراربده. 7

مینا گلدان را ... مادر از شنیدن خبر ... پیرمرد سیب را ... معّلم مهربانم با من ...

صحبت کرد
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جاهایخالیراباتعریفدرستازهرواژهپرکن. 8

شور و شوقی وصف ناپذیر وجودم را در برگرفت؛ یعنی شور و شوقی .....................................................................................................................................
صدای قرآن دمادم از هر گوشه شنیده می شد، دمادم؛ یعنی .....................................................................................................................................................
طبل غازی، بلندآواز و میان تهی است؛ یعنی ...................................................................................................................................................................................
شیری در بیشه زاری زندگی می  کرد؛ بیشه زار یعنی .............................................................................................................................................................................
انسان خود بین به کسی می  گویند که ........................................................................................................................................................................................................

چشمهایباز

بادیدناینتصویریادچهداستانیمیافتی؟آنراتعریفکنوبنویس. 1

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

چهعنوانیبرایتصویرباالدرنظرمیگیری؟..................................................................................... 2

نویسندهیاینداستانچهکسیبودهاست؟...................................................................................... 3

چهدرسیمیتوانیازاینقّصهبگیری؟................................................................................................. 4

تصویرراخوبببینوتمامچیزهاییراکهبهچشممیآید،بنویس. 5

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ی
دآور

یا

6راه رسیدن طوطی به دوستانش را از این مسیر پیدا کن و او را شاد کن. 
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نویسندهیکوچک

درتابستان،حتماًکارهایزیادیانجامدادیواتّفاقهایمختلفیهمبرایترخداد.دراینجاهمسعیکنیکیازمهمترین 1
خاطرههایخودترا)بهتنهاییوبدونکمکاطرافیان(بنویسی.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

نّقاشیمنازخاطرهایکهتعریفکردم: 2
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ی
دآور

یا لّذتمطالعه

پرسان لم داده گوشه ی مبل و کتاب را گذاشته روی پاهایش و با چشم های بّراق کتاب می خواند.  

: »چی داری می خونی امروز؟«  جویان
جوابی نمی آید! 

: »این قدر جالب است که توی آن غرق شدی؟«  جویان
جوابی شنیده نمی شود. 

: » پرسان جان! پرسان جان!«   جویان
پرسان با هیجان می پرد و جواب می دهد: »بلی... بلی! وای چقدر جالب هست دنیای این کتاب ها!« 

اّما دلم می خواهد شما هم بهترین  پرسان و جویان در تابستان، کتاب های زیادی خواندند و خیلی هایشان را دوست داشتند؛  

کتابهایی که در این سه ماه خواندید به دوستانتان معرفی کنید:

 نام کتاب:

 نام نویسنده:

 نام تصویرگر:

 نام ناشر:

............................................

............................................

............................................

............................................

چهچیزهاییازکتابهاییکهدراینمّدتخواندی،بهیادتمانده؟!)حتّیاگربهصورتجمالتکوتاهیهستند،آنهارابنویس.( 1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

از امروز با پرسان و جویان یک قرار بگذارید؛ هر شب کم کم ده صفحه کتاب داستان بخوانید و سعی کنید با 

دنیاهای جدید هر کتاب آشنا شوید. )می توانید برای انتخاب کتاب ها از معلّمتان کمک بگیرید(

پیشنهاد

نام کتاب: من جی جور شیمپالو

نام نویسنده: فرهاد حسن زاده

نام تصویرگر: مهدی شیری

نام ناشر: چکه
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ارزیابی
خودم

آموزگارم
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ش
ستای

هستی = زندگی 
از پی تو = به دنبال تو

بیم = ترس 
کریم = بخشنده 

یاور = کمک
مونس = همدم

نواختن = نوازش کردن، محّبت 
کردن

هممعنیها
کریم / کرامت 
ضعیف / تضعیف

مونس /  انیس / انسان

همخانوادهها
هستی ≠  نیستی
امید ≠  بیم  
ضعیف ≠  توانا
پیدا ≠  پنهان

مخالفها

فهمیدندقیق

پرسان نشسته و بلند بلند شعر »ای همه هستی ز تو پیدا شده« را می خواند؛ گاهی اوقات هم  دست هایش را به شکل های خاّصی 

باال و پایین می برد. بعد که یک دفعه متوّجه نگاه های جویان می شود، می زند زیر خنده. 

:  »اِ... چرا نیمه کاره گذاشتی و نخواندیش؟ خیلی قشنگ می خواندی!« جویان
: »واقعاً؟! من خیلی دلم می خواهد شعرها را طوری بخوانم که احساس شاعر را، هم خودم متوجّه بشوم و هم کسی که صدایم  پرسان

را گوش می دهد!«
: »آفرین! آفرین«  جویان

:  »پرسان! حتماً می دانی که قبل از این که معنی شعر را خوب درک نکرده باشی، نمی توانی آن را درست بخوانی و از  جویان
آن لّذت ببری!« 

: »بلی... بلی! اّما گاهی مثالً در این شعر نظامی معنی کردن، برایم سخت است! تو راهی می شناسی؟«  پرسان

واژهنامک
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: » بلی... بلی! اّولین کار، همین تالش برای درست خواندن کلمات است!«  جویان
پرسان می گوید: » و بعد...« 

: » می بینی؟ شعر یک آهنگ دارد و شاعر با چیدن کلمات جمله، در وزن خاص  کاری می کند که این آهنگ ایجاد می شود. اگر گفتی  جویان
آهنگ این مصراع چه طوری ایجاد شده است؟« 

»از پی توست این همه اّمید و بیم«

پرسان چند بار این مصراع را می خواند و بعد با لبخند می گوید: »فکر کنم کلمه ها را جا به جا کرده است؛ چون باید می گفت: » این همه  

امید و بیم از پی توست!«
: » آفرین! آفرین!« جویان

: »حاال به جز این کار، شاعران یک کار جالب دیگر هم برای آهنگین کردن شعرهایشان انجام  جویان
می دهند؛ مثالً در مصراع »ای همه هستی ز تو پیدا شده« ! اگر گفتی چه کاری انجام شده؟!« 

پرسان چند بار مصراع باال را می خواند و بعد در حالی که با تعّجب به جویان نگاه می کند، می گوید: » این یکی 

را واقعاً نمی دانم!« 
: »اگر ما قرار بود این را بگوییم، می گفتیم: "ای کسی که همه ی هستی از وجود تو پیدا شده است".«  جویان

پرسان باال و پایین می پرد و می گوید: »ای واااای! ما نسبت به شعر، چقدر کلمه های بیشتری استفاده می کنیم!« 

: » بلی... بلی! شاعران خیلی از کلمات را حذف می کنند؛ یعنی آن ها را نمی آورند تا هم شعرشان  جویان
آهنگین شود و هم کوتاه!« 

: »واااای! شاعران چه آدم های باهوش و بزرگی هستند!«  پرسان
جویان با خنده می گوید: »همین طور است... بلی... بلی!«

دوست جان، می توانی بنویسی شاعر در این بیت با کدام شیوه، شعرش را آهنگین کرده است؟ بعد هم آن را به شکل غیرشعری 

تبدیل کنی؟ 

»یار شو، ای مونس غمخوارگان          چاره کن ای چاره ی بیچارگان«
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

مهارتواژهیابی

ما همیشه کارهایمان را با نام و یاد خدا شروع می کنیم. تمام نویسندگان و شاعران بزرگمان هم در نوشتن آثارشان این کار را کرده اند 

و برای آغاز کردن دفتر نوشته هایشان  از خداوند کمک خواسته اند. شعر  »ستایش« یکی از همین بخش های کتاب »مخزن االسرار« است 

که نظامی آن را سروده است. 
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ش
ستای

حاالشمادراینبخش،دریکبندبهزیباترینشکلیکهمیتوانیازخداوندبنویس.دربنددوم،تمامآنچیزهاییراکهبهتو 1
درپیشرفتزندگیاتکمکمیکند،ازخداوندبخواه.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

اینبیتبهکدامویژگیخداونداشارهدارد؟ 2

»از پی توست این همه اّمید و بیم          هم تو ببخشای و ببخش، ای کریم« 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

قافیهیاینبیترابنویس. 3

»یار شو، ای مونس غمخوارگان           چاره کن ای چاره ی بیچارگان« 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

باتوّجهبهشعرنظامی،اگرخداوندماراازخودبراندودورکند،بایدچهکنیم؟ 4

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

بیتاّولشعرستایشرابهزبانسادهبنویس. 5

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6درکداممصراعازشعرستایش،دوکلمهیمخالفهم،درکناریکدیگرنوشتهشدهاست؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................



22
ش و تمرین

فارسـی پنجم   - آموز

شعروشاعری

وقتی که شعر قشنگی را می خوانیم، دلمان می خواهد آن را حفظ باشیم تا هرجا که الزم شد بیتی از آن را از حفظ بخوانیم.

: »حفظ کردن بعضی از شعرها خیلی سخت است.« پرسان
: »من برای حفظ کردن معموالً چندبار از روی شعر می نویسم و بعد آن را خود به خود حفظ می شوم.« جویان

دوست جان! بعد از این که با شیوه ی خودت شعر ستایش را حفظ کردی می توانی با استفاده از قسمت پایین خودت را بیازمایی.

ای همه ........................ زتو پیدا شده
خاک ضعیف از تو ........................

از پِی توست این همه ........................ و بیم
هم تو ببخشای و ببخش، ای ........................

........................  ساز که بی یاوریم

گر تو ........................، به که روی آوریم؟
جز در تو، ........................ نخواهیم ساخت

گر ننوازی تو، که ........................؟
یار شو، ای مونس ........................ 

چاره کن ای ........................ بیچارگان
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ستای

لّذتمطالعه

برنامه ریزی برای مطالعه یکی از آن کارهایی است که پرسان و جویان انجام داده اند. آن ها بعد از این که یک هفته مطالعه کردند، به 

این نتیجه رسیدند که می توانند هر روز بعد از مدرسه و کمی استراحت، مطالعه را شروع کنند و بعد از آن کمی به داستان خوانده 

شده فکر کنند. دوست جان! شما هم از این هفته برنامه ریزی را شروع کن. بعد از مطالعه ی کتاب دلخواهتان به سؤاالت زیر پاسخ بده.

 نام کتاب:

 نام نویسنده:

 نام مترجم:

 نام تصویرگر:

 نام ناشر:

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

زیباترینبخشداستانراازنظرخودتدراینجاتعریفکن. 1

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

پیشنهاد
نام کتاب: جودی

نام نویسنده: ماگن مک دونالد

نام مترجم: محبوبه نجف آبادی

نام ناشر: افق
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دریچهیدانایی

حکیم نظامی که بود؟ 

من نظامی گنجوی از استادان بزرگ سخن و شعر فارسی هستم. من در قرن پنجم در شهر »گنجه« 
زندگی می کردم. تقریباً نه قرن قبل از زمانی که شما در آن هستید  و در سرزمینی که این روزها 
پنج  نام » پنج گنج« سروده ام که  به  دست کشور آذربایجان شوروی است. من کتاب معروفی 
بخش مختلف دارد و داستان های »خسرو و شیرین«، »لیلی و مجنون« و »هفت پیکر«، سه تا از 

قسمت های این کتاب است که از خواندنی ترین شعرهای ادبیات فارسی است. این داستان ها آن قدر قشنگ هستند که بعد از 
من، شاعران زیادی خواستند قّصه هایی شبیه آن بگویند. 

نویسندگان مختلفی هم برای کودکان این سه داستان را بازنویسی کرده اند که شما هم می توانید آن ها را بخوانید. 

ارزیابی
خودم

آموزگارم
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انه
اخ
اش
تم

سرشار =  پُر
شگفتی = تعّجب آور

اندک = کم
درنگ = مکث

تنومند = درشت و قوی هیکل
عظمت = بزرگی

عالم = دنیا
تأّمل = تفّکر، اندیشه
نگاشتن = نوشتن 

می نگارد =  نّقاشی می کشد
سنگالخ = راه پر از سنگ

تاالب = برکه
چاره = تدبیر

هممعنیها
لطیف / لطافت
عجیب / تعّجب
عظیم / عظمت
عمیق / عمق

طبیعت / طبع / طبیعی
محکم / تحکیم

توصیف / وصف 
تفّکر / فکور / متفّکر

همخانوادهها
لطیف ≠  زبر

سادگی ≠  سختی
زیبایی ≠  زشتی

باید ≠  نباید
پاکی ≠  ناپاکی
ساکت ≠  شلوغ

روشنایی ≠  تاریکی
صبحگاهی ≠  شبانگاهی

مخالفها

واژهنامک

فهمیدندقیق

پرسان هنوز یاد نگرفته است که در هر جایی، حّتی جاهای شلوغ هم با دّقت مطالعه کند. جویان هم می داند که اگر متنی را 

بخواند، ولی نتواند درباره ی آن حرف بزند یا بنویسد؛ یعنی آن متن را درست نفهمیده است!! 

شما هم وقتی با دّقت، متن هر درس را خواندید، به پرسش های این بخش پاسخ بدهید تا متوّجه بشوید، چقدر آنچه را 

که مطالعه کرده اید، فهمیده اید.
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  اگر جواب سؤالی را نمی دانستید، ابتدا سؤاالت دیگر را جواب دهید و بعد متن کتاب را دوباره بخوانید؛ سپس کتاب را 

ببندید و سعی کنید از ذهنتان  کمک بگیرید تا پاسخ درست سؤالی را که نمی دانستید بیابید. سعی نکنید جواب پرسش ها 

را با نگاه کردن به متن کتاب و رونویسی، کامل کنید.   

ازپدیدههایسادهیآفرینشبهچهنتایجیمیتوانیمبرسیم؟ 1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

باتوّجهبهدرس،کوههاشبیهچهچیزهاییهستند؟ 2

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

سادهترینراهبرایشناختعالمچیست؟ 3

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

چندتاازآفریدههایساکتخداوندرانامببر. 4

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

دلیلاینکهمابهبیشتررفتارهاوکردارهایمانفکرنمیکنیم،چیست؟ 5

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6دانشمندانوعالمانازچهراههاییبهشناختدرموردپدیدههامیرسند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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تصویریازقطرههایبارانراکهحلقههایساکترویآبرامیسازند،بکش. 7

نکتهیزبانی

پرسان یک دفعه جلویم می ایستد و می گوید: »شما گاهی خیلی مخالف من هستید!« 

از تعّجب نزدیک است شاخ دربیاورم. می گویم: »منظورت را خوب متوّجه نمی شوم!« 

: » مگر کلمات مخالف را نمی شناسی، خب آدم های مخالف هم توی دنیا هست!«  پرسان

می گویم: »خب، بلی... بلی!« 

پرسان با جدیّت ادامه می دهد: » مثالً شما “ آدم بزرگی” هستید، من “ آدم کوچک!”« 

می گویم: » واقعاً که! خب، البته! بلی... بلی!« 
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حاالشماسعیکنیدمانندنمونه،مخالفکلماتزیررابنویسید. 1

مترادف ≠ متضاد               مشابه ≠                      فردا ≠                     زیاد ≠

اگرگفتیدانستنکلماتمخالف)متضاد(چهفایدهایدارد؟ 2

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلماتمخالفسؤالاّولرادوبهدودریکجملهبیاور. 3

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

مهارتواژهیابی

سعیکنباواژههایزیر،جملههاییبلندبسازیتاپرسانازخواندنآنهالّذتببرد. 1

شگفتی:  ........................................................................................................................................................................................................................................................
تاالب: .........................................................................................................................................................................................................................................................
عالَم: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
تنومند: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

کلماتزیررابهصورتیکجملهمرتّبکن. 2

است ـ آفرینش ـ عالم ـ شگفتی های ـ تماشاخانه ی
..................................................................................................................................................................................................................................................................................   

خوب ـ می خواهی ـ را ـ اگر ـ ساکت ـ بشناسی ـ آفریده های ـ نگاه کن ـ را ـ آفرینش ـ طبیعت

................................................................................................................................................................................................................................................................................    
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باحروفدرهمریختهداخلصندوِقماشیِنپرسان،کلماتجدیدبساز. 3

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

کتاب»آفریدههایساکتخداوند«دربارهیچهموضوعیاستونویسندهیآنکیست؟ 4

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلماتمتضادیامخالفرادوبهدوازبینکلماتزیر،پیداکنوهردوکلمهیمخالفرادریکجملهبهکارببر. 5

تاریکی ـ شلوغ ـ صبحگاهی ـ روشنایی ـ شبانگاهی ـ زبر ـ ساکت ـ لطیف 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

6شباهتوتفاوتهایزنبورعسلباخرمگسرابنویس.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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نکتهیزبانی2

: »پرسان! پرسان چرا این دو تا جمله را این طوری نوشتی؟«  جویان
: » همین که نوشتم: “من درسم را می خوانم، آدم مهمی بشوم!”«  پرسان

: »بلی... بلی! دقیقاً منظورم همین است.«  جویان
: »چون نمی دانم چه طوری باید این دو تا جمله را به هم ربط بدهم.«  پرسان

جویان با لبخند جواب می دهد: »آهان.... تو باید »نشانه های ربط«  را یاد بگیری!

“اّما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد”
 این نشانه ها، بین دو تا جمله می آیند تا آن ها را به هم ربط بدهند.« 

: » من نشانه های ربط را یاد گرفتم چون باید جمله های بهتری بسازم.«  پرسان
: »آفرین... آفرین!«  جویان

پرسان باز فوراً می گوید: » من جمله های خوبی می سازم؛ اّما به زودی جمله های خوب تری هم خواهم ساخت!« 

: »آفرین... آفرین...! تو فوق العاده ای دوستم!«  جویان

1 دوستجان،حاالشمابانشانههایربطزیرجملهبساز.

ولی ...................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................... زیرا

سپس ....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 جاهایخالیرابانشانههایربطپرکن،تاجملهکاملشود.

پرسان به خانه آمد ............. وسایلش را کنار گذاشت ............. لحظه ای بعد نمی دانست آن ها را کجا گذاشته است ............. جویان وسایل 
او را پیدا کرد و کّلی خوش حال شد.
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تصاویر1و2چهفرقهاییباهمدارند؟آنهاراباهممقایسهکن. 1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

آیامیتوانیبگوییتصاویر1و2مخالفهمهستند؟ 2

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ازمقایسهیدوتصویرباالبهچهنتیجهایمیتوانیبرسی؟ 3

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

برایهرتصویریکموضوعانتخابکنوآنرابنویس. 4

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

برای انتخاب موضوع یک تصویر، باید اصلی ترین مسئله ای را که تصویر نشان می دهد، بنویسی!
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شعروشاعری

1 شعر»رقصباد،خندهیگل«رابادّقتبخوان.پرسانآنرابهزبانسادهدرزیرنوشتهاست.شماهربیترادرپایینآنقراربده!

هوا کم کم سرد شد و همه ی سبزه زارها زرد شد.
 ».......................................................................                    .......................................................................«

درخت نارون رنگش تغییر کرد و برگ های آن درخِت زیبا، زرد شد. 
».......................................................................                    .......................................................................«

باد، برگ های گل و درخت بید را ریخت. 
».......................................................................                    .......................................................................«

آب چشمه، آرام آرام خشک شد و باغ و بوستان یک دفعه به خواب زمستانی فرو رفتند.
».......................................................................                    .......................................................................«

کشاورز دانه ها را در زیر خاک پنهان و شاخه های انگور را کوتاه کرد.
».......................................................................                    .......................................................................«

فصل پاییز و زمستان تمام و بهار شروع می شود. 
».......................................................................                    .......................................................................«

زمین خشک، سرسبز می شود و آب چشمه ها جاری می شود.
».......................................................................                    .......................................................................«

درخت نارون شکوفه می دهد و برگ هایش دوباره سبز می شوند.
».......................................................................                    .......................................................................«

شکوفه ی گل ها باز شده و بوی خوششان همه جا را پر می کند.
».......................................................................                    .......................................................................«

باز، پرستوی آوازخوان در اینجا النه می سازد.
».......................................................................                    .......................................................................«

پرسان کلی سؤال دارد. به پرسش های او توّجه کن، شاید سؤال تو هم باشد.

منظورازبیتاّولچیست؟ 2

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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منظورازبیتچهارمچیست؟ 3

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

منظورازبیتهفتمچیست؟ 4

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

منظورازبیتنهمچیست؟ 5

........................................................................................................................................................................................................................................................................................



34
ش و تمرین

فارسـی پنجم   - آموز

نویسندهیکوچک

یکیازموضوعاتیراکهدربخشچشمهایبازنوشتی،انتخابکنودربارهیآندوبندبنویس. 1

در بند اّول بهتر است به توضیح یا توصیف موضوع بپردازی. 

 در بند دوم می توانی درباره ی نتیجه ی بند اّول، توضیح دهی.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

نوشته ات را چند بار بخوان و توّجه داشته باش که کلمه ها را به آن شکلی که می نویسیم، نوشته  باشی؛ نه آن طور که حرف می زنیم؛ 

مثالً  بنویسی: »دوستم را به خانه دعوت کردم.«  ننویسی: »دوستم رو به خونه دعوت کردم.« 

لّذتمطالعه

پرسان این هفته چند داستان کوتاه از یک کتاب خیلی بزرگ را خوانده است. دوست جان، شما چه کتابی خواندی؟ 

 نام کتاب:

 نام نویسنده:

 نام تصویرگر:

 نام ناشر:

............................................

............................................

............................................

............................................
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داستانیکهخواندیچندشخصیتداشت؟نامشخصیتاصلیداستانچهبود؟نامآنهارابنویس. 1

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

داستاندرچهجاییاتّفاقمیافتاد؟ 2

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

بخشاّولداستانیکهخواندی را به طور خالصه بنویس تا جایی که فکر میکنی  بهتر است بقّیهی آن را خودمان بخوانیم.  3

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

دریچهیدانایی

نانسی سویتلند که بود؟ 

من نویسنده ی کتاب »آفریده های ساکت خدا« هستم.  من از سّن سیزده سالگی بعد از یک 
اتّفاق ناراحت کننده در زندگی ام، شروع به نوشتن کردم. بعد آن قدر نوشتم و نوشتم، تا این که با 
گذشت زمان، چند کتاب برای بّچه ها و حّتی رمان هایی جالب برای بزرگ ترها نوشتم. شغل 
من به جز نویسندگی، تدریس در دو مؤّسسه ی ادبیات کودکان است. من عاشق ورزش کردن 

و موسیقی هم هستم. کالً من فردی هستم که دوست دارم در طول هفته کارهای متنّوعی انجام بدهم. برای همین هم کتاب هایی با 
موضوع ها و سبک های مختلف نوشته ام. 

پیشنهاد

نام کتاب: قّصه های حسنی

مجموعه نویسنداگن 

نام تصویرگر: اکظم طالیی

نام ناشر: بنفشه )قدیانی(



36
ش و تمرین

فارسـی پنجم   - آموز

پروین دولت آبادی که بود؟

من در سال 1303 در اصفهان به دنیا آمدم؛ اّما پس از تمام شدن مقطع ابتدایی به همراه خانواده ام 
به تهران آمدم. مادرم مدیر مدرسه بود و پدرم هم در اصفهان رئیس اوقاف بود؛ البته وقتی که به 

تهران آمدیم، پدرم ریاست کل پرورشگاهی را به عهده گرفت. 
پس از دبیرستان، تصمیم داشتم برای تحصیل در رشته ی نّقاشی و مجّسمه سازی به دانشگاه بروم؛ اّما 
روزی به پرورشگاه رفتم و از آنجا بازدید کردم.آن روز بود که تصمیم گرفتم به سرپرستی و تربیت 

کودکان پرورشگاه بپردازم.
در سال هایی که در پرورشگاه کار می کردم، شعرهایی برای بّچه ها سرودم که مورد توّجه قرار گرفت. عقیده ی من این بودکه نباید در 

شعرها به بّچه ها پند و اندرز داد و کمی هم باید شعرهای تفریحی و سرگرم کننده سرود. 
من در سال 1339 با همکاری همسرم شرکت انتشاراتی »سخن« را پایه گذاری کردم و از آغاز نشریه ی »پیک« تنها شاعر این نشریه بودم. 

عالوه بر این من از بنیان گذاران »شورای کتاب کودک« بودم و بیش از 50 اثر برای کودکان دارم.

ارزیابی
خودم

آموزگارم


